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________________________________
- zviditelněte svou společnost
- udělejte něco pro své zaměstnance
- spojte příjemné s užitečným
- dejte vzniknout novým obchodním kontaktům
- zapojte se do významného a tradičního projektu Východních Čech

Historie
Jaroměřské FAIN LIGY firem, která má za sebou v Jaroměři již 9. ročníků se v minulosti
zúčastnila řada známých a významných firem z celého Královehradeckého kraje, např:
Kimberly Clark, JUTA , AGRO CS, KARSIT, BAK, PROST, V+J Rodos, HPi, BONO,
Autoprofi&Matějovský a spousta dalších.

Co je Jaroměřská FAIN LIGA?
-

projekt s osmiletou tradicí ve Východních Čechách
více než 30 zapojených společností
více jak 320 aktivně zapojených hráčů
volnočasové vyžití pro Vaše zaměstnance
reprezentativní společenské gala-večery
sport, úspěch, vzrušení, boj, poznávání, zábava
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Co zajistíme pro Vás a Vaše zaměstnance:
- Sportovní vyžití Vašich zaměstnanců (Motivační program) v nejmasovějším
sportu u nás, a to fotbalu - účast pouze zaměstnanců však není podmínkou k
přihlášení Vaší firmy do tohoto turnaje!
- 5 kvalitních fotbalových turnajů v období: leden – březen
- Uvedení názvu společnosti ve spotech na www.internetovka.cz
- Utkání se hrají vždy v sobotu či neděli, tým se zdrží v hale max. 4 hodiny (5
hracích dnů).
- Každý hráč má nárok na klobásu/pivo/limo
- 2 volné vstupenky na slavnostní zahájení (rozlosování soutěže, prezentace
firem, slavnostní raut)
- vstupenky na slavnostní zakončení (raut, předávání cen, kulturní večer)
- uvedení názvu společnosti na plakátech tištěných k dané akci
- reklamu Vaší firmy formou spotů na HITRÁDIU MAGIC.
- uvedení názvu společnosti na internetových stránkách, ve spojení s FAIN LIGOU.
(www.fainsport.cz, www.jaromer-josefov.cz , www.khfotbal.cz atd.)
- prezentaci firmy v tiskovinách: (deníky Bohemia, Fotbal v kraji, Jaroměřský
zpravodaj aj.)
- verbální prezentace společnosti při akcích v hale
- uvedení názvu společnosti v katalogu ,,FAINSPORT“
- uvedení názvu společnosti ve výsledkových tabulkách v hale a mnoho dalšího…
Jaké jsou Vaše podmínky k přihlášení do tohoto projektu?
- uhradit startovné ve výši 12.000Kč na účet pořadatele akce, a to na základě
vystavené faktury, nebo jinak dle domluvy.
- Dodat logo Vaší firmy v potřebných formátech (Jpg, gif, pdf, Corell atd.) +
krátkou prezentaci Vaší firmy.

KONTAKT
Jiří Lebedinský
e-mail: Lebedinsky@fainsport.cz / JiriLebedinsky@centrum.cz
Tel:

604 187 273

WEB
www.fainsport.cz
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Další možnosti partnerství
Pro naše partnery jsme i v roce 2016 připravili 4 úrovně partnerství. Žádná z uvedených možností ale
není dogma. Ke každému přistupujeme individuálně a dokážeme se přizpůsobit jeho přáním a
požadavkům.

Generální partner
Hlavní partner

Speciální partner

Partner ligy

Generální partner
-

účast firemního týmu v turnaji „Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016“
uvedení partnera v názvu ligy, tedy: „Jaroměřská Jméno společnosti FAIN LIGA firem 2016“
uvedení názvu společnosti ve spotech na www.internetovka.cz
uvedení loga klienta na akcích v hale, kde bude liga probíhat
prezentace klienta jako generálního partnera akce (televizní a rozhlasové spoty)
uvedení partnerova loga na velkoplošné projekci na slavnostním zahájení a závěrečném gala-večeru
logo klienta na vstupenkách a pozvánkách na slavnostní zahájení a závěrečný gala-večer
vystavení letáků / prezentačních materiálů klienta ve VIP prostoru při všech akcích ve sportovní
hale a na slavnostním zahájení a zakončení
logo klienta na plakátu vydaném k akci
reklamní inzerce klienta (formát A4) v katalogu ,,FAINSPORT“ vydávaném po akci
verbální prezentace moderátorem na každém hracím kole, zahájení a zakončení
zajištění libovolného počtu VIP pozvánek na závěrečný gala-večer
zajištění možnosti předání jedné z cen zástupcem partnera na závěrečném gala-večeru
uvedení názvu partnera ve spotech ,,Jaroměřské PROST FAIN LIGY 2016“ na Hitrádiu MAGIC
uvedení názvu resp. loga společnosti na internetových stránkách, ve spojení s FAIN LIGOU.
(www.fainsport.cz, www.jaromer-josefov.cz , www.khfotbal.cz a další…)
prezentaci firmy v tiskovinách: (deníky Bohemia, Fotbal v kraji, Jaroměřský zpravodaj aj.)
verbální prezentace společnosti při akcích v hale
uvedení názvu společnosti ve výsledkových tabulkách na akcích v hale a mnoho dalšího…….

Finanční plnění za tuto úroveň partnerství činí 40 000 – 50 000,- Kč
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Hlavní partner
-

účast firemního týmu v turnaji ‚,Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016“
uvedení loga klienta na akcích v hale, kde bude liga probíhat
prezentace klienta jako generálního partnera akce (televizní a rozhlasové spoty)
uvedení názvu společnosti ve spotech na www.internetovka.cz
uvedení partnerova loga na velkoplošné projekci na slavnostním zahájení a závěrečném gala-večeru
logo klienta na vstupenkách a pozvánkách na slavnostní zahájení a závěrečný gala-večer
vystavení letáků / prezentačních materiálů klienta ve VIP prostoru při všech akcích ve sportovní hale
a na slavnostním zahájení a zakončení
logo klienta na plakátu vydaném k akci
reklamní inzerce klienta (formát A4) v katalogu ,,FAINSPORT“ vydávaném po akci
verbální prezentace moderátorem na každém hracím kole, zahájení a zakončení
zajištění 5x VIP pozvánky na závěrečný gala-večer
zajištění možnosti předání jedné z cen zástupcem partnera na závěrečném gala-večeru
uvedení názvu partnera ve spotech ,,Jaroměřské PROST FAIN LIGY 2016“ na Hitrádiu MAGIC
uvedení názvu resp. loga společnosti na internetových stránkách, ve spojení s FAIN LIGOU
(www.fainsport.cz, www.jaromer-josefov.cz , www.khfotbal.cz a další…)
prezentaci firmy v tiskovinách: (deníky Bohemia, Fotbal v kraji, Jaroměřský zpravodaj aj.)
verbální prezentace společnosti při akcích v hale
uvedení názvu společnosti ve výsledkových tabulkách na akcích a mnoho dalšího…….

Finanční plnění za tuto úroveň partnerství činí 30 000 – 40 000,- Kč
_______________________________________________________________________________

Speciální partner
-

účast firemního týmu v turnaji ,,Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016“
uvedení loga klienta na akcích v hale, kde bude liga probíhat
uvedení partnerova loga na velkoplošné projekci na slavnostním zahájení a závěrečném gala-večeru
logo klienta na vstupenkách a pozvánkách na slavnostní zahájení a závěrečný gala-večer
vystavení letáků / prezentačních materiálů klienta ve VIP prostoru při všech akcích ve sportovní
hale a na slavnostním zahájení a zakončení.
logo klienta na plakátu vydaném k akci
reklamní inzerce klienta (formát A4) v katalogu ,,FAINSPORT“ vydávaném po akci
verbální prezentace moderátorem na každém hracím kole, zahájení a zakončení
zajištění 3x VIP pozvánky na závěrečný gala-večer
uvedení názvu partnera ve spotech ,,Jaroměřské PROST FAIN LIGY 2016“ na Hitrádiu MAGIC
uvedení názvu resp. loga společnosti na internetových stránkách, ve spojení s FAIN LIGOU.
(www.fainsport.cz, www.jaromer-josefov.cz , www.khfotbal.cz a další…)
prezentaci firmy v tiskovinách: (deníky Bohemia, Fotbal v kraji, Jaroměřský zpravodaj aj.)
verbální prezentace společnosti při akcích v hale
uvedení názvu společnosti ve výsledkových tabulkách na akcích a mnoho dalšího…….

Finanční plnění za tuto úroveň partnerství činí 20 000 – 30 000,- Kč
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Partner ligy
-

účast firemního týmu v soutěži Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016.
uvedení loga klienta na akcích v hale, kde bude liga probíhat
uvedení partnerova loga na velkoplošné projekci na slavnostním zahájení a závěrečném gala-večeru
logo klienta na vstupenkách a pozvánkách na slavnostní zahájení a závěrečný gala-večer
vystavení letáků / prezentačních materiálů klienta ve VIP prostoru při všech akcích ve sportovní
hale a na slavnostním zahájení a zakončení
logo klienta na plakátu vydaném k akci
reklamní inzerce klienta (formát A4) v katalogu ,,FAINSPORT“ vydávaném po akci
verbální prezentace moderátorem na každém hracím kole, zahájení a zakončení
zajištění 2x VIP pozvánky na závěrečný gala-večer
uvedení názvu partnera ve spotech Jaroměřské PROST FAIN LIGY 2016 na Hitrádiu MAGIC
uvedení názvu resp. loga společnosti na internetových stránkách, ve spojení s FAIN LIGOU.
(www.fainsport.cz, www.jaromer-josefov.cz , www.khfotbal.cz a další…)
prezentaci firmy v tiskovinách: (deníky Bohemia, Fotbal v kraji, Jaroměřský zpravodaj aj.)
verbální prezentace společnosti při akcích v hale
uvedení názvu společnosti ve výsledkových tabulkách na akcích v hale a mnoho dalšího…….

Finanční plnění za tuto úroveň partnerství činí 15 000 – 20 000,- Kč

KONTAKT
Jiří Lebedinský
e-mail: Lebedinsky@fainsport.cz / JiriLebedinsky@centrum.cz
Tel:

604 187 273

WEB
www.fainsport.cz
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